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 أدوية لصاحل شركاء الصندوق القومي لإلمدادات الطبية إعالن عطاء لتوريد

 8/2017 عطاء رقم

توريد أدوية لصاحل شركاء لعطاء للتقدمي  املصنعني واملستوردينالسادة  الصندوق القومي لإلمدادات الطبيةمدير عام السيد يدعو 
املوضحة يف  حسب الكميات واملواصفاتوالذي سيتم التقدمي له إلكرتونياً  8/2017عطاء رقمالصندوق القومي لإلمدادات الطبية 

 :العطاء وذلك وفق اخلطوات التالية شروط والشروط املرفقة مع كراسة مبوقع الصندوق صفحة العطاء
 :لتزام ابآليتاإل على الراغبني يف املشاركة يف هذا العطاء

 .يقدم طلب احلصول على كراسة الشروط يف ورق مروس ابسم الشركة املقدم للعطاء وخمتوماً خبتمه العام .1
 .ملء االستمارة اخلاصة بذلك .2
سكراترية مدير اإلدارة العامة للشراء والتعاقد يومياً خالل ساعات العمل الرمسية طوال فرتة  الشروط من مكتبتستلم كراسة  .3

 .إعالن العطاء
 .جنيه سوداين ال ترد( 3000)مبلغ الكراسة  .4
بعد إبراز املستند  تٌعطى الشركة املشاركة يف العطاء  رمز الدخول وكلمة املرور ودليل إستخدام نظام الشراء اإللكرتوين مباشرة .5

 .املايل
 .احضار شهادة مقدرة مالية .6
 .(وعرابت نقل مربدة خمازن مهيئةو  ما يفيد بتوظيف الشركة لكوادر مؤهلة)احضار شهادة مقدرة فنية  .7
 .احضار شهادة خلو طرف من الضرائب أو إفادة ابإلعفاء منها .8
 .فاء منهااحضار شهادة خلو طرف من الزكاة سارية املفعول أو إفادة ابإلع .9
 .احضار شهادة تسجيل القيمة املضافة أو إفادة إبإلعفاء منها .11
 .احضار الرقم التعريفي الضرييب املوحد .11
 .سارية املفعول احضار صورة من شهادة تسجيل الشركة أو اسم العمل .12
 .استيفاء الدمغة القانونية .13
 .2117للعام  صورة من رخصة الشركة صادرة من اجمللس القومي لألدوية والسموم وجمددة .14
 .قائمة أبسعار  أصناف الشركة جمددة و حمدثة ،  خمتومة خبتم الشركة .15
ىف مظروف حمكم اإلغالق وخمتوم ابلشمع األمحر ويوضع داخل صندوق ( ال تشمل العروض)تٌقدم مستندات العطاء  .16

 .العطاءات املعد لذلك يف مكتب االستقبال ابلصندوق

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 وزارة الصحة اإلحتادية
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ابسم مدير  صريفمبدئي يقدم خبطاب ضمان مصريف معتمد من بنك حملي، شيك م من قيمة العطاء كتأمني% 2دفع مبلغ  .17
ملن يرسو عليه % 11أو نقداً تكمل لـ  عام الصندوق القومي لإلمدادات الطبية، خطاب ضمان من إحدي شركات التأمني

 .لعطاءأشهر، قابلة للتجديد وترد ملن ال يرسو عليه ا 6العطاء، على أن تكون سارية املفعول ملدة 
كل الرسوم القانونية، وتكون   و القومي لإلمدادات الطبيةتسليم خمازن الصندوق  وتشمل تقدم األسعار ابجلنيه السوداين .18

 .سارية طيلة فرتة العطاء
 .ظهراً  12الساعة  27/4/2017 اخلميس يوم  املوافق( املستندات املطلوبة) آخر موعد الستالم مظروف العطاء .19
 .اجلودة مع العينات دارة توكيداجلودة مباشرة إلُتسلم مستندات  .21
  .ظهراً  12الساعة  27/4/2017املوافق   اخلميسيوم العينات ومستندات اجلودة  آخر موعد الستالم .21
 .ٌتسلم املستندات املطلوبة ابلصندوق املعد لذلك ابستقبال الصندوق .22
نظام الشراء اإللكرتوين يُغلق تلقائيًا عند الساعة الثانية ) لن ينظر يف أي عطاء يصل بعد الزمن احملدد مهما كانت املربرات .23

 ((27/4/2017املوافق   اخلميسعشر ظهراً يوم 
يف حضور ممثلي الشركات املقدمة للعطاء بعد قفل ( ال تشمل العروض)ستفتح املظاريف واليت تشمل مستندات العطاء  .24

 .الصندوق مباشرة
 .ظهراً  12الساعة  27/4/2017املوافق   اخلميسور ممثلي الشركات يوم يف حض سيتم استعراض العروض إلكرتونياً  .25
 . قبل الرتسية النهائية% 51أو زايدهتا بنسبة أقصاها % 21ملدير الصندوق احلق يف إنقاص الكميات املطروحة بنسبة أقصاها  .26
 .من اتريخ توقيع العقد قابل للتمديد بعد اإلتفاق بني الطرفني فرتة العطاء عام .27
 .عام الصندوق غري ملزم بقبول أدىن عطاء أو أي عطاء آخر مدير .28
 1213911750 :لإلستفسار أثناء ساعات العمل الرمسية يٌرجى اإلتصال ب .29

 national tender@nmsf.gov.sd :: أو الربيد األلكرتوين
  www.nmsf.gov.sd :ملوقع  الصندوقملزيد من املعلومات يرجى الرجوع  .31

على الراغبني يف املشاركة يف العطاء التسجيل يف نظام الشراء اإللكرتوين ابلصندوق قبل إستالم الكراسة، ميكن : : تنويه
 .دوقالتسجيل عرب موقع الصندوق املوضح أعاله أو احلضور ملكتب خدمات العمالء ابإلدارة العامة للشراء والتعاقد مبباين الصن

 تسليم العطاء
نظام الشراء اإللكرتوين يُغلق تلقائيًا عند الساعة الثانية عشر ظهرًا يوم يوم )تقدم العروض إلكرتونيًا عرب موقع الصندوق  .1

 (. (27/4/2017املوافق  اخلميس
اإلرسال إلكرتونياً عرب موقع جيب على كل مقدم يف العطاء التأكد من صحة املعلومات اليت متت كتابتها يف العرض املقدم قبل  .2

                                                           .الصندوق
 نوال الطاهر بكري. د
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